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"Vugge til Vugge er
drivkraften, der er med til at
holde os fast på sporet og
hele tiden pege på nye
udviklingsmuligheder."
Jan Ladefoged, tidl. CSR Manager,
Egetæpper A/S

Gør Cradle to Cradle og cirkulær økonomi til god forretning i praksis
Vugge til Vugge ApS er et konsulentfirma, der gør Cradle to Cradle og cirkulær økonomi praktisk anvendeligt
og profitabelt. Sammen med vores kunder skaber vi nye ressourceeffektive og bæredygtige løsninger, og vi
håndterer alle problemstillinger undervejs. Vi rådgiver hele vejen fra materialevurdering og produktudvikling til
strategisk forretning og markedsføring. Vi leder projekter og certificerer produkter - og vi slipper ikke et
projekt, før det er realiseret.
Det har vi gjort med succes i snart 10 år. Vores kunder gør ikke kun noget godt for miljø og mennesker. De
sparer også penge på at ressourceoptimere, de tiltrækker dygtige medarbejdere og styrker deres position på
markedet. Se hvad kunderne siger her.

Et team med stærke kompetencer og netværk, der hjælper kunden i mål
Direktør Annette Hastrup har den primære kundekontakt, og i projektet trækkes desuden på Vugge til Vugge’s
team på 8-10 personer. Teamet består af faste medarbejdere og associerede seniorkonsulenter med dyb
indsigt i Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Flere af os kommer fra en karriere i produktionsvirksomheder,
så vi kender kundernes vilkår indefra.
Sammen har vi mange kompetencer og et stærkt internationalt netværk. Derfor kan vores kunder altid få den
hjælp, de har brug for, og få kontakt til andre virksomheder og samarbejdspartnere, der er nødvendige for at
realisere et projekt.

Akkrediteret Cradle to Cradle vurderingsorgan
Vugge til Vugge er som de eneste i Norden Cradle to Cradle Certified™ Accredited Assessment Body for
Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Vi kan således hjælpe virksomheder med produktcertificering
efter den internationalt anerkendte Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Læs mere her.

Velafprøvede metoder og værktøjer
Vugge til Vugge har mange års erfaring med effektiv projekt- og procesledelse. Vi bruger Cradle to Cradle
værktøjer og skemaer til at afdække forbruget af ressourcer, kemikalier, vand, energi og materialer i hele
værdikæden. Vi undersøger mulighederne for at nyttiggøre materialerester, og vi håndterer kontakten til
leverandører, samarbejdspartnere mv.
Mere end 65 produkter er Cradle to Cradle certificeret med Vugge til Vugges hjælp. Certificeringsordningen
stiller krav om kontinuerlig forbedring frem mod "100% gode mål". Det styrer vi med et såkaldt roadmap, der
enkelt og effektivt viser, hvilke skridt der skal tages for at nå i mål over en årrække. Vi bruger også Roadmap til
at udvikle nye grønne forretningsmodeller.
Til struktureret analyse af værdistrømme, forretningspotentiale, interessenter mv. anvender vi bl.a. Strategyzers
”Business Model Canvas” og ”Value Proposition Design”. For at sikre, at virksomhedens grønne omstilling
bliver omsat til værdi, tilbyder vi strategisk kommunikationsrådgivning.
Vugge til Vugge ApS
Ingolfs Allé 39 · 2300 København S · Denmark
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Referenceliste
– udvalgte cases/projekter

”Det er Vugge til Vugges
fortjeneste som tovholder, at vi
er kommet så langt allerede."
Direktør Rasmus Byriel, Furnipart A/S

"Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde". Hold 1, 2016-17
Fire virksomheder på det første hold i projektet "Rethink Business - Fokuseret Værdikædesamarbejde" valgte
Vugge til Vugge som konsulent. Det var
•

Furnipart A/S

•

Horn Bordplader A/S

•

Komproment ApS

•

Bollerup Jensen A/S

Med hjælp fra Vugge til Vugge fik de udviklet en klar strategi og handleplan efter Cradle to Cradle
principperne med konkrete mål og formål for det fremtidige arbejde med cirkulær forretningsudvikling. Flere
af dem har desuden forberedt sig på en Cradle to Cradle produktcertificering gennem projektet. Alle fire
samarbejder fortsat med Vugge til Vugge.
Læs de fire cases her.

Design for Disassembly – Cirkulær forretningsudvikling i Region Midtjylland: 2015-2016
Vugge til Vugge vandt opgaven som gennemgående ekstern konsulent i Region Midtjyllands Rethink Business
projekt Design for Disassembly. Vi ledte i alt ni virksomheder igennem en innovationsproces med
udgangspunkt i Cradle to Cradle designtænkning og roadmap-metode. To af virksomhederne har valgt at
fortsætte samarbejde med Vugge til Vugge:
•

Magnus Olesen A/S: Vugge til Vugge leder et to-årigt projekt (2017-18), som er støttet af
Miljøstyrelsens MUDP-pulje. Målet er, at møbelproducenten Magnus Olesen A/S udvikler en ny serie
kvalitetsmøbler til institutioner og virksomheder, som kan ombygges og genanvendes igen og igen
og derved bevare eller øge deres værdi over tid.

•

Dansk Wilton A/S: Vugge til Vugge er i gang med at Cradle to Cradle certificere en produktgruppe
for tæppeproducenten Dansk Wilton A/S.

Læs cases her.

Troldtekt A/S – Cradle to Cradle som forretningsstrategi: 2012Troldtekt A/S, der producerer akustikplader i træbeton, indgik i 2012 et strategisk partnerskab med Vugge til
Vugge. Siden da har Cradle to Cradle været rygraden i virksomhedens forretningsstrategi. Vugge til Vugge
rådgiver Troldtekt om forretningsudvikling og markedsføring, herunder Cradle to Cradle certificering,
roadmap, optimering af produkter, materialer og produktionsprocesser.
Troldtekt har med Vugge til Vugge som projektleder bl.a. udviklet og implementeret en take-back-ordning,
der via partnerskaber med kommunale og private aktører sikrer, at byggeaffald nyttiggøres som ressource i
stedet for at gå til spilde som affald.
Troldtekt er front-runner inden for cirkulær økonomi og har vundet flere priser for sin Cradle to Cradle
strategi, bl.a. CSR Strategi Prize 2014, EU Miljøpris i 2016 for take-back systemet og Bygningskomponentprisen 2017. Cradle to Cradle strategien har ført til øget omsætning og beskæftigelse, stigende
markedsandele og adgang til nye markeder.
Læs vores case om Troldtekt
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Egetæpper A/S – Cradle to Cradle certificering, take-back og produktoptimering: 2011Vugge til Vugge har siden 2011 været strategisk samarbejdspartner for Egetæpper og bl.a. været projektleder
på take-back systemet RECover by Ege, der blev idriftsat i 2014. Målet er 100% genanvendelse af brugte
tæpper i egen produktion. Vugge til Vugge fuldførte i 2016 en certificering af 40 tæppekollektioner – en af
verdens største Cradle to Cradle certificeringer. Egetæpper A/S vandt i 2015 CSR Strategy Award for deres
Cradle to Cradle forretningsstrategi. Med hjælp fra Vugge til Vugge er Egetæpper nu ved at optimere
produkter via udfasning og substituering af stoffer og materialer. Vi hjælper desuden topledelsen med at
udvikle strategi frem mod 2022 med en vision om at leve 100% op til målene i Cradle to Cradle kategorierne.
Læs vores case om ege

Advance Nonwoven A/S – Forretningsmodel for ny virksomhed, Convert A/S, certificering
mv.: 2013Vugge til Vugge har hjulpet med at udvikle og implementere en forretningsmodel for en ny virksomhed
”Convert A/S”. Convert skal servicere fremstillingsvirksomheder, der ønsker at konvertere affald og
restmaterialer fra fx take-back-ordninger til nye produkter. De skal som hovedregel kunne recirkuleres igen og
igen, så de forbliver en ressource, der skaber merværdi i en cirkulær økonomi.
Vugge til Vugge har deltaget i at udvikle forretningsidé, skabe kontakt til potentielle kunder og udarbejde
forretningsplan, budget samt projekt- og tidsplan for implementering.
Vi har desuden Cradle to Cradle certificeret to tangprodukter til byggesektoren for Advance Nonwoven.
Læs artikel om certificering af tang-isolering

Rethink Business – Join the Circular Economy Revolution: 2012-2015
Vugge til Vugge ApS og COWI A/S var konsulenter i Region Midtjyllands første Rethink Business projekt "Join
the circular economy revolution". Omdrejningspunktet var ressourceeffektivitet og forretningsmuligheder i
Cradle to Cradle og cirkulær økonomi.
Vugge til Vugge var ansvarlig for 11 virksomheder og udviklede handleplaner for dem alle. Vi hjalp
efterfølgende flere af dem videre med konkrete projekter og funding. Bl.a. før omtalte Troldtekt og Advance
Nonwoven samt GardinLis.
Læs udvalgte cases fra projektet

Links til flere cases
På vores hjemmeside kan du finde flere eksempler på virksomheder, der realiserer deres cirkulære potentiale
gennem et Cradle to Cradle fokuseret samarbejde med Vugge til Vugge. Læs for eksempel om
•

Alina, der har fået Material Health Certificate på et helt nyt produkt til lim- og farveindustrien.

•

DanSign, der har Cradle to Cradle certificeret en hel skilteserie og sparket døren ind til nye
eksportmarkeder.

•

Komproment, som i løbet af de sidste to år har udviklet deres tag- og facadesystemer efter Cradle to
Cradle kriterierne, og som i 2017 har fået certificeret fem systemer.

•

KLS PurePrint, som har vundet markedsandele ved at udvikle og certificere 100 pct. bionedbrydelige
tryksager og emballager. KLS arbejder desuden strategisk med Cradle to Cradle Roadmap.

•

KALK A/S, der har fået fastlagt en kvalitetsstandard for genbrugsmørtel, opnået Cradle to Cradle
certificering på alle deres produkter og arbejder strategisk med Cradle to Cradle Roadmap.

Væksthus Hovedstadsregionen – Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller: 2016-2018
Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller er et intensivt vækstprogram, hvor i alt 24 SMV’er fordelt på 3
hold bliver tilbudt et 8 måneders forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel. Vugge
til Vugge er valgt som den gennemgående eksterne konsulent, der indgår i Væksthus Hovedstadsregionens
projektteam. www.vhhr.dk
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